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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الموطأ )كتاب الصيام(

 أبواب: المريض، والنذر، والقضاء، والكفارة في الصيام
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

لم لددا محمددهلل وأشدد  حلدد  وصددح    ،والصدد و والمدد م أشدد  ألندد ء االميددان والم مددش   ،الحمددهلل ر  ب اللددالم  
  .ألجمل  

 يا ذا الج ل واإلك ام. ،، واغف  لشمامل  الجزان ، واجزه ألا خ  الشهم اغف  لن خلا
 : -تلال   حم  هللا-قال المؤلف 

  :صيام  في الم يض يفلل ما  اب
 يند  الدذي المد ض ألصدا   إذا المد يض أل  اللشدم ألهدل مد  مدملت الذي اام  :يقول امالك   مملت :يح   قال
 فددي القيدام أشيد  اندتهلل الدذي المد يض وكدذل  ،يفطد  أل  لد  فدن  ،ملد  ذلد  ويمشد  ،ويتل د  ،ملد  الصديام أشيد 
 وهدو صدش  ذلد  مشد  فدنذا صدفت  تمشد  ال مدا ذلد  ومد  ،اللمدهلل مد  ذلد   لدذ  ألأشدم هللا ومدا ،مل  وبش  ،الص و
 المد يض مد  الصديام أشد  ألقدو   وهدو ،المدف  فدي الفطد  في لشمماف  هللا أل خص وقهلل ،يم  هللا وهلل   ،جالس
ْ  أَليَّاٍم أُلَخَ {}َفمَ  :كتا   في تلال  هللا قال ٌو مِ  ا أَلْو َأَش  َمَفٍ  َفِلهللَّ  .[( مو و ال ق و481)]  َكاَ  ِملُكم مَِّ يض 

 ،إلدي مدملت مدا ألحدب فهدذا ،المد يض مد  الصدوم أشد  ألقو   وهو ،المف  في الفط  في لشمماف  هللا فأ خص
 ."أشي  المجتمع اام  وهو

يقول  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك  ،الحمد هلل رب العالمين
 :: باب ما يفعل المريض في صيامه-تعالى رحمه هللا-المؤلف 

ت، فمنه ما يطاق معه الصوم، ومنهه مها يمنهن مهن القهدرة علهى الصهوم، ومنهه مها يطهاق معهه الصهوم المرض يتفاو 
 أو يزيد في المرض. ،إال أنه يؤخر البرء

ه ،من يرى أن الفطر لكل من حصل له هذا الوصف من أهل العلم يطهاق  اوههو المهرض، سهواءا  هان المهرض خفيفا
وذ ر عن بعض أو ال،  تأخر البرء أو الزيادة في المرض ال يطاق معه، وسواءا تسبب في امعه الصوم، أو شديدا 

هه وأن فيههه جههرذ، هههذا  ،فأشههار إلههى أصههبعه :مههن رمضههان، فقيههل لههه االسههلف ولعلههه محمههد بههن سههيرين أنههه أفطههر يوما
 مرض.

ددا{وآيهها الصههيام التههي فيذهها العههذر  ن ههرة فههي سههياق  (مههريض)هههذا مههرض، [ ( سههورة البقههرة481)]}َفَمدد  َكدداَ  ِمددلُكم مَِّ يض 
وقههد ي ههون المسههافر أفنههاء سههفره  ،،  مهها أن السههفر عههذر مبههي  للفطههرالمههرض الشههديد والمههرض الخفيههف الشههرت تعههم

الهتمههام لكهن ال شهك أن االحتيهات وا وجهد الوصهف المهؤفر جهاز لهه التهرخ   ذاأكفهر راحها منهه فهي بلهد أقامتهه، فه 
مهن المسهلم،  ههو المطلهوب ههذا ،، والخهرو  مهن عذهدة الواجهب بيقهين واسهتبراء الهدين والعهرضللعبادة والبهراءة منذها

بهههين م الشهههتاء التهههي توجهههد فيذههها ا مطهههار، بعهههض النههها  يجمهههن ، تتحظهههون أفنهههاء ا يهههافهههت يتهههرخ  بهههأدنى سهههبب
الصتتين  دنى سبب، وبعض النا  لو صارت المسألا طوفان ما جمن، وديهن هللا بهين اللهالي والجهافي، بعهض 

وينصحه الفقات من ا طباء أن يفطر فت يفطر،  ما  ،االعاما يبلغ به المرض ما يبلغ بحيث يتضرر ضرر باللا 
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وههذا لهي  مهن شهرف هللا فهي  ،ال يفطرو  ذتكوهو مسافر يلحقه من المشقا ما يقرب معذا من ال ،أن بعض النا 
 وهلل الحمد. ،شيء، الدين يسر

ا مههر الههذع سههمعته مههن أهههل "يقههول:  اسههمعت مالكاهه :قههال يحيههى ،فيمهها ذ ههر هنهها -تعههالىرحمههه هللا -اإلمههام مالههك 
نجهم  ،فها واإلمهام مالهك مهن ا  مها الح (ا مر الهذع سهمعته مهن أههل العلهم)ماذا تشمون من هذا ا سلوب؟  "العلم

ويأنف بعض طتب العلهم أن  "الذع سمعته من أهل العلم"يقول:  ،السنن، إمام دار الذجرة، إمام باتفاق المسلمين
وينقهل عهن ريهره مهن ا حيهاء  ،فيهأنف أن ينسهب القهول ،ينسب القول إلى قا له، ولو  ان ممن اخهت  بهه صهاحبه

 -تعههالى رحمههه هللا-واإلمههام مالههك  ؟د نقههال فمههاذا صههنن نههه لههو  ههان مجههر  ذلههك إلههى نفسههه أنفهها  ا مههوات مضههيفا وا
 ، فنحتا  إلى مفل هذا.طويلب علم بالنسبا  هل العلم"، يعني  أنه ا مر الذع سمعته من أهل العلم" :يقول

يبلهغ  ،مهن المشهقا والتعهب اويبلهغ ذلهك مبللاه ،ن المريض إذا أصابه المرض الذع يشق عليهه الصهيام معهه ويتعبههإ
 ف ن له أن يفطر. ،ي ون له أفر عليه، ولي  أدنى مرض ،ذلك منه

أو يتسهبب فهي تهأخر البهرء، والصهوم ال شهك  ،مرضهه والضابط للمرض المبي  للفطر عند أهل العلم الذع يزيد في
 ن مقدار المرض ال يستطين أحهد يقهدره ريهر المهريض نفسهه، وا طبهاء لذهم أمهارات   أنه مما يؤتمن عليه المسلم

ال فا صل أن المريض هو الذع يقدر ذلكوعتمات يس فه ن لهه أن " .وهو ممها يهؤتمن عليهه المسهلم ،تدلون بذا، وا 
)الواو( ههذه  "وما هللا أعلم بعذر ذلك من العبد ،وبلغ منه ،يفطر، و ذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصتة

تبلغ صفته، ف ذا بلغ ذلهك يعنهي ذلهك المبلهغ الهذع ومن ذلك ما ال  ،زا دة، بلغ منه ما هللا أعلم بعذر ذلك من العبد
ه ))صهل   : عمهران بهن حصهينحهديث صهلى وههو جهال  للعهذر،  ،ويشهق معهه القيهام علهى المصهلي ،يؤفر فيه  ،اقا ما

إذا  ،معناه أن ي ون بمفابا المقعد هذه الذع ال يستطين الوقوف، الفذذه االستطاعا لي   ((اف ن لم تستطن فقاعدا 
وال  ،وصهلى مهن قيهام مهن وجهود ههذه المشهقا التهي ال تخهل بصهتته ،ن أنهه إذا تحامهل علهى نفسههشق عليه ذلهك مه

 ، صتته صحيحا.، له ذلكوال زيادة في المرض ،يترتب عليذا تأخر برء
ُم }ُ ِ يدددهلُل   ُ ِ ُكدددُم اْلُيْمدددَ  َواَل ُ ِ يدددهلُل ِ ُكددد: -جهههل وعهههت- مههها يقهههول هللا  "وديهههن هللا يسهههر ،صهههلى وههههو جهههال  لعهههذر"

فه ن  ،مهن العمهل مها تطيقهون  كلفهواا)) حهد إال رلبهه((أالهدين ولهن يشهاد  ،))إن الهدين يسهر[ ( سورة البقرة481)]اْلُلْمَ {
لكههن لههي  فيذهها مستمسههك  هههل التسهههاهل   االمقصههود أن النصههو  فههي هههذا  فيهههرة جههد   هللا ال يمههل حتههى تملههوا((

دين الهو  ،يسهر إال أنهه ديهن تكهاليف، والجنها حفهت بالم هاره بهدين تنصل عن الواجبات، ال، بقدر ما ههووالتراخي وال
ن ، أو يتههرك المههأمورات  أو يرتكههب المحظههورات ،عبوديهها، لههي  معنههى هههذا أن اإلنسههان يتههرخ  بههأدنى رخصهها

 الدين يسر، ال.
 ........:طالب

والقيام ر ن مهن  ،هال يخل بصتت ،وهللا على  ل حال المسألا تتفاوت، يعني إذا  ان تحامله على نفسه ال يضر
، ، فالمسألا تحتا  إلى دقا نظر، إذا  هان يشهق عليهه وتحامهل علهى نفسههفيه ما فيه اأيضا  ، وتقديرهأر ان الصتة

 أنذم يعتمدون على العصي، وأن الرجل يذادى بين الرجلين.ف  نه أفر عن بعض الصحابا ذلك، استطاو 
 بيقين. المقصود أن اإلنسان عليه أن يخر  من عذدة الواجب

  أنك أردت؟ ،شيء هفي



3 
 

 .........:طالب
  ...ما دام ما يشق عليه الصيام

 طالب:.........
وقهد أرخه  هللا "، فالمرض عهذر، ، ما دام فبت أنه مريضفذذا مما يؤتمن عليه المسلم ،وهللا إذا قال: أنا مريض

يستطين الصيام أقوى علهى الصهيام المسافر ، "، وهو أقوى على الصيام من المريضللمسافر في الفطر في السفر
دا أَلْو َأَشد  َمدَفٍ { :قال هللا تعالى في  تابهه ،من المريض  ،يعنهي فهأفطر [ ( سهورة البقهرة481)]}َفَم  َكاَ  ِمدلُكم مَِّ يض 

ذا صهام لهي  عليه ،فالواجب عليه عدة من أيهام أخهر، وال بهد مهن ههذا التقهدير، إذا أفطهر عليهه عهدة ه شهيء،  مها وا 
 ،فهأرخ  هللا للمسهافر فهي الفطهر فهي السهفرممها أفطهره،  صهومذا بهدالا في ،، بعهدد مها أفطهرام المسهافرتقدم في صهي

 وهو أقوى على الصوم من المريض.
، على من أن ر الفطر للمريض إال لخوف الذتك -رحما هللا عليه-اإلمام : احتجا  هذا يقول:  ما يقول الباجي

 ، فبههادر بالحجهها"ولكنههه خههاف مههن اعتههراض المعتههرض  قالههه اأعلههم أحههدا  يقههول البههاجي: "ومههادون المشههقا الزا ههدة، 
 .انتذى

 نهه ظهن، وخشهيا زيهادة المهرض ظهن، وظهن ال   ال يفطهر لخشهيا زيهادة المهرض :وقد ح ى ابن عبد البر أنه قيل
نهي علهى لكهن ا ح هام جلذها مب ة الواجهب اليقينهي إال بيقهين مفلهه والصيام واجب بيقهين، فهت يخهر  مهن عذهد ،يقين

 رلبا الظن، جل ا ح ام مبني على رلبا الظن.
عندهم بالمدينا، وعلى  هل  "وهو ا مر المجتمن عليه ،إليفذذا أحب ما سمعت " :-رحما هللا عليه-يقول اإلمام 

 وينبلي أن يتقي هللا المسلم ما استطاف. ،حال المرض عذر
 :الم ت أ  والصيام الصيام في اللذ   اب

 ؟ تطدو  أل  لد  هل ،نه  صيام لذ   جل أ  مئل ألل  المم ب م  مل هلل أ  مشغ  ألل  ال م أ  يح   حهللثلي
 قدال ،ذلد  مثل يما  م  مشيما  أ  وبشغلي :مال  قال ، تطو  أل  قمل  اللذ  ل مهللأل :- حم  هللا- مل هلل :فقال
 مالد  م  أل   ذل  وف   أ  فأوص  ،مهلللة ألو صهللقة ألو صيام ألو ،يلتقها  ق ة م  لذ  وأشي  مات م  :مال 
 الواجدب لديس أللد  وذلد  ،مثشد  كدا  مدا إال الوصدايا م  مواه ما أش    مهلل   وهو ،ثشث  في والمهلللة الصهللقة فن 
لمدا ،مواجدب لديس ممدا ،    تطو  ما كه ئة وغ  ها اللذو  م  أشي    ألس هللو   ،خاصدة ثشثد  فدي ذلد   جلدل وا 
 حضد ت  إذا حتد  أشيد  الواج دة اامدو  مد  ذلد  ثدلم المتدوف  اخد  مالد   ألس في ذل  ل  جاز لو ال  ؛مال 
 لد  اجائز   ذل  كا  فشو ،متقاض مل   تقاضاها يك  لم التي اانيان هذه مثل مم  لو ثت  المال وصا  ،الوفاو
  .ل  ذل  فشيس مال  مجميع يحيط أل  وأم  ،مماها موت  ألهلل كا  إذا حت  اانيان هذه ألخ 

 ألو ؟ألحدهلل أد  ألحدهلل يصدوم هدل يمدأل كدا  - ضي هللا ألهما- أم  م  هللا أمهلل أل  مشغ  ألل  مال  أ  وحهللثلي
 ".ألحهلل أ  ألحهلل يصشي وال ،ألحهلل أ  ألحهلل يصوم ال :فيقول ؟ألحهلل أ  ألحهلل يصشي

 :الميت عن والصيام الصيام في النذر باب: -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 ،-تعهالى رحمهه هللا-مسهألا ذ رهها المؤلهف  تة؟يعني ههل الصهيام تدخلهه النيابها  هالحال أو ال تدخلهه النيابها  الصه

 أن لههه هههل شههذر صههيام نههذر رجههل عههن سهه ل أنههه المسههيب بههن سههعيد عههن بللههه أنههه مالههك عههن يحيههى حههدفنيقههال: 
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 نههه نههذر طاعهها، هههل لههه أن يتطههوف قبههل صههيام   والنههذر واجههب يجههب الوفههاء بههه ،يعنههي قبههل صههوم نههذره؟ يتطههوف
هل له أن يتطهوف قبهل أن يقضهي؟ عليهه  فهارة واجبها ههل لهه أن يتطهوف  ،ءالواجب؟ وقل مفل هذا فيمن عليه قضا

 قبلذا؟
 قههالبههادرة إلههى إبههراء الذمهها مههن الواجههب،  نههه واجههب قبههل أن يتطههوف، م  فقههال سههعيد: ليبههدأ بالنههذر قبههل أن يتطههوف

 ."ذمتهوبقي النذر في  ،وص  صومه ،، ف ن قدم التطوف أساءذلك مفل يسار بن سليمان عن وبللني" :مالك
، افتهرض المسهألا فهي شههخ  ، وأراد أن يتطهوفمهن عليههه قضهاء مهن رمضهان :مسهألا مختلهف فيذها بهين أههل العلهم
فلمهها  ههان فههي أواخههر شههوال بقههي منههه سههتا أيههام، هههل يصههوم القضههاء أو يصههوم  ،عليههه أيههام مههن رمضههان سههتا أيههام

ذا بقهي عليهه شهيء مهن  ن وقتهه     نهه مضهيق  نه واجهب، أو يصهوم السهت  الست؟ يصوم القضاء مضهيق، وا 
 ؟ءصيام الواجب هل يتطوف بصوم يوم عرفا وصوم يوم عاشورا

منذا، فذل يقول  -عليه الصتة والستم- انت تؤخر القضاء إلى شعبان لم ان النبي  -ارضي هللا عنذ-عا شا 
، يعني ء يوم عاشوراوال ست من شوال، وال ،ال تصوم يوم عرفا ؟إن عا شا ال تتطوف بشيء من التطوعات :قا ل

هل يتصور هذا من عا شا ي ون عليذا القضاء من رمضان فما تسهتطين أن تقضهيه إال فهي شهعبان لم هان النبهي 
 وهنا يقول: يبدأ بالنذر قبل أن يتطوف. ؟منذا -عليه الصتة والستم-

، يعنههي الههذع ال ريضههاا ظههاهر فههيمن عههزم علههى تههرك الففريضهها، وهههذ خبههر أنههه ال يقبههل نافلهها مهها لههم تههؤدوجههاء فههي 
لكهههن  روف أن صهههيامه وصهههتته مهههردودة عليهههه أو ال يصهههوم رمضهههان ويتنفهههل، ههههذا معههه ،يصهههلي الفهههرا ض ويتنفهههل

 المسألا في الواجب الموسن، من النفل المضيق، أيذما الذع يقدم؟
ذلهك، جهواز  وذ ر لذا نظا ر، و أنه مال إلهى جهواز ،وابن رجب في قواعده ذ ر هذه المسألا ،مسألا مختلف فيذا

 .أن يتنفل في الوقت الموسن قبل أن يقضي الفرض، مادام وقته موسن
 طالب:.........

 له مهن شهوال إال سهتا أيهام علهى  هل حهال المتجهه والمهرج  أنهه ال يتطهوف مها دام نعم، صاحب الست الذع لم يبق
ضههناها فههي شههخ  بقههي مههن ، وعنههدنا مسههألا السههت التههي أشههرنا إليذهها وافتر فههي ذمتههه فههرض، نعههم هههذا الههذع يظذههر

علهى رمضهان، علهى شوال ستا أيام ههل ينطبهق عليهه أنهه صهام رمضهان فهم أتبعهه سهت مهن شهوال، إذا قهدم السهت 
، ولهو بعهد ن رمضهان إذا  مهل عهن عشهرة أشهذرإما ينطبق عليذا، وال يتحقق فيه الوعهد، قهد يقهول قا هل:  ؟القضاء
 ن  ؟ه سههتا مههن شههوال  ههان  مههن صههام الههدهر  لهههرمضههان وأتبعههمههن  ن الحسههاب معههروف لمههاذا صههام  السههت 

 والست من شوال بشذرين، هذا  من صام الدهر. ،رمضان بعشرة أشذر
، ههذا شهذر  امهل، بقيهت سهتا أصهومذا فهي القعهدة مهفتا و  ،: أنا صمت أربعا وعشهرين مهن رمضهانيقول قا ل مفتا 

 الفرق؟  ماالست تبقى في وقتذا عن شذرين، و عن عشرة أشذر و 
 .......:طالب

ال قهد يقهول قا هل: أنها أصهوم رمضهان وأتبعهه  ،تباف، فم أتبعهيعني اال ويبقى أن الست ال بد أن تكون في شوال، وا 
 الفرق بين شوال والمحرم؟  ماو  ،والست بشذرين ،الست الحسنا بعشر أمفالذا ،من محرم است  

 ........:طالب
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 بأن الحسنا ال تبلغ عشرة أمفالذا؟  :واحد يقول هني فييع ؟المانن ما يف؟ وذلك أن الحسنا بعشر أمفالذا، و 
 ........:طالب

بعشههرة أشههذر؟ نعههم عشههرة  لههو صههام المحههرم  ههامتا  :هههل نسههتطين أن نقههول ،نعههم، يعنههي  ههون رمضههان بعشههرة أشههذر
 الكن ليست مفل أشذر رمضان، يعني عشرة أشذر من مفل رمضان، والسهت مهن شهوال بذهذا الهن  إلحاقاه ،أشذر

 ن فتكون مفله، فت تكون الست من القعدة أو من ذع الحجا أو من المحرم مفل الست من شوال.برمضا
 .........:طالب

 ن هذه الست ملحقا برمضان.إ :ال أنا أقول
 التي ألفط ت  مضا   لذ ، هل يكتب لها ااج  مثل الم يض والمماف . :طالب
}ُهدَو : -جهل وعهت- مها قهال هللا  منذم من يقهول ،لنفساءهم اختلفوا فيمن أفطر بعذر  الحا ض وا ،ال، ما ي تب 

فذههو  هالمرض، والمهانن لذهها خهار  عههن إرادتذها في تهب لذهها مفهل المسههافر والمهريض، ومههنذم  [( سهورة البقهرة222)]أَلذ  {
ه  نه لو  تب لذا ما  انت  نه ال ي تب لذا ما  انت تعملهإمن يقول:  ، مها سهمي فهي دينذها اتعمله ما صهار نقصا

  في دينذا، نق  في دينذا أنذا تبقى الليهالي وا يهام مها تصهوم وال تصهلي، ههذا أفبهت الشهرف أنهه نقه ، ولهو نق
، المسافر ما هو بناق ، المريض ما ، مفل المسافراالطاهرة ما صار نقصا  انت تعطى مفل ما تعطاه في م ان 

 ما  انت تعمله حال طذرها. نه ال ي تب لذاإ، هذه حجا من يقول: هو بناق ، بينما الحا ض ناقصا
 .......:طالب
 ما تصوم الست. ،تبافال بد من اال ،ال بد أن تقضي ،تقضي ،نعم
 ........:طالب

 .فات محلذا، إذا انتذى شوال ال تقضى الست ،ال
 .......:طالب

ال لو لم نقل هذا قلنا   نه قرن به في ما هو ببعيد ال تصوم من  ؟يصير ماذاو  ،صيام ست من القعدة :الن ، وا 
  من صام الدهر. اإذا  ،صوم من القعدة، والحسنا بعشرة أمفالذا عن شذرينتشوال، 
 .......:طالب

  من صام الدهر.
 .......:طالب

 ؟أينصام فتفا أيام 
 .......:طالب

ي عبههد بشههيء أحههب إلههي ممهها افترضههته ومهها تقههرب إلهه)) ه عههام، أع نفههل ال يقههدم علههى الفههرض نذهها نفههل،  تمهه  ال
 .وال عندنا إال فتفا أيام ، ن الكتم طويل ((عليه
يذديههه " ههان أو أنفههى  ابعيههر ذ ههرا  "بدنهها أو صههدقا أو صههيام أو ،يعتقذهها رقبهها مههن نههذر وعليههه مههات مههن" :مالههك قههال

-لهنفذم  هتم اإلمهام مالهك ، ال مهن رأ  مالهه" ماله ف ن الصدقا والبدنا في فلفه، فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من
 والسبب الذع من أجله قال هذا الكتم. ،-رحمه هللا
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، ايعني يتطلب مال، عليه نهذر رقبها يعتقذها، نهذر أن يعتهق رقبها، أو نهذر أن يصهوم صهياما  "فمن مات وعليه نذر"
ال " ،فأوصهى بهأن يهوفى ذلهك عنهه مهن مالهه فه ن الصهدقا والبدنها فهي فلفهه ،أو صدقا يتصدق بذا، أو بدنها يذهديذا

لهه، وذلهك  اإال مها  هان مفلهه أو مسهاويا  ،، يقهدم علهى مها سهواه مهن الوصهايا"ى على ما سواهبد  من رأ  ماله، وهو ي
، بههل مهها لههي  "التقهديم  نههه لههي  الواجههب عليههه مههن النهذور وريرههها  ذي هها مهها يتطههوف بههه ممهها لهي  بواجههب بههل دونههه

نما ى ويقدم الواجب بواجب دونه، يعني الذع يبد    ي ون من الفلث. لكنه ال ي ون من رأ  المال، وا 
نما يجعل ذلك في فلفه خاصا دون رأ  مالهه  نهه لهو جهاز لهه ذلهك بهرأ  مالهه  خهر المتهوفى "قهول: "، ييقول: "وا 

وصههار المههال لورفتههه "أع عتمههات المههوت،  "الميههت مفههل ذلههك مههن ا مههور الواجبهها عليههه حتههى إذا حضههرته الوفههاة
، فلو  ان ، بل يؤمر بذاشياء التي لم ي ن يتقاضذا منه متقاضسمى مفل هذه ا " ا" انتقل إليذم المال ح ما اح ما 

له أخر هذه ا شياء حتى  ان عند موته سماها، وعسى أن يحهيط بجميهن مالهه فلهي  لهه ذلهك إلضهراره  اذلك جا زا 
 ."بالورفا واتذامه بحرمانذم

ه  فهارات واجبها، تكهون  لذها مههن أو عليه ،يقهول: ههذه ا مهور التهي لزمتههه، نهذرها ولزمتهه -رحمهه هللا-اإلمهام مالهك 
لماذا؟ ل ت يحمله ذلك علهى حرمهان الورفها، فه ذا أراد أن يحهرم الورفها نهذر أن يطعهم ألهف مسه ين، نهذر أن  ،الفلث

يذدع عشر بدنات، نذر أن يعتق رقبا، وقد تأتي ههذه علهى جميهن مالهه، والمهال المفتهرض أنهه للورفها ال سهيما إذا 
 حضرته الوفاة.
 ())ديههن هللا أحههق بالقضههاء( الههديون، ديههون ايدميههين  هههذه ا مههور ،اأبههدا  ،مالههك مههاذا يقههول؟ يقههول: الريههر اإلمههام 

إما أن تكون في حهال الصهحا وحين هذ تكهون مهن رأ  مالهه، إن  انهت فهي مهرض  ن هذه ا مور ال تخلوإويقول: 
 ن االتذام ظاهر، أما إذا  ان في حال الصحا ما فيه اتذهام، مها يهتذم بهأن يحهرم   موته المخوف فذي من الفلث

يريهد حرمهان الورفها الورفا، نعم، ههم يتفقهون مهن مالهك أنهه فهي مهرض موتهه المخهوف بحيهث يللهب علهى الظهن أنهه 
لمتعلقهها المعههروف أن الحقههوق ا، و هههذا ديههن مههن الههديون  ،لكههن إذا  ههان فههي حههال الصههحا وتههوفي ي ههون مههن الفلههث 

بالتر ا خمسا: ا ول: مؤن التجذيز، الفاني: الحقوق المتعلقا بعين التر ا  الديون التي تكون برهن، هذه مقدما، 
وديههون هللا تعههالى  الكفههارات والنههذور، هههذه مههن أصههل التر هها، الرابههن:  ،الفالههث: الحقههوق المطلقهها  ههديون ايدميههين

 الوصايا، وهذه من الفلث، والخام : اإلرث.
، وال يتصهههور الحرمهههان فهههي حهههال الموصهههي أو النهههاذر فههه ن  هههان قصهههده الحرمهههان االمسهههألا تهههدور علهههى قصهههد ههههذف

، إنما يتصور الحرمان في حال المرض، مرض الموت المخوف، فهي حهال مهرض المهوت المخهوف، وفهي الصحا
مالهه ولديهه قهدرة حال مرض الموت المخوف يتجهه القهول بأنذها مهن الفلهث، أمها فهي حهال الصهحا فلهو تبهرف بجميهن 

وههذا  ،فخهر  مهن جميهن مالهه -رضهي هللا عنهه-صبر واحتساب، فعل ذلك أبو ب هر  اوعنده أيضا  ،على االكتساب
 ال إش ال فيه.

 عهن أحهد يصهلي أو ؟أحهد عهن أحهد يصهوم ههل يسهأل  هان عمر بن هللا عبد أن بلله أنه مالك عن وحدفنييقول: 
 ".أحد عن أحد لييص وال ،أحد عن أحد يصوم ال" :فيقول ؟أحد

أحهد يصهلي عهن أحهد، ال تهدخلذا النيابها  هف جماف، مها فيهلماذا؟  نذا عبادات بدنيا ال تدخلذا النيابا، أما الصتة 
ال يصوم أحد عن أحد،  الصهتة وههو رأع مالهك وبعهض  ،فمنذم من قال بذذا القول ،وأما الصيام فختفبحال، 
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))مههن مههات وهههذا الحههديث مخههر  فههي الصههحي   ((يصههوم عنههه وليههه مههن مههات وعليههه صههوم ف نههه)) :العلمههاء، وقيههل
 ،ل العلم من حمله على الصوم الواجب، سواءا  ان مما وجب بأصل الشهرفومن أه(( وعليه صوم صام عنه وليه

وأمها مها  ،وعنهد اإلمهام أحمهد أنهه ال يصهام إال مها أوجبهه اإلنسهان علهى نفسهه ،أو أوجبه اإلنسهان علهى نفسهه بالنهذر
 .ن هذا هو ا قي "إوابن القيم: "صل الشرف ف الصتة، يقول شيخ اإلستم وجب بأ

فالمتجههه أن الههذع يقبههل النيابهها ))مههن مههات وعليههه صهوم نههذر صههام عنههه وليههه((  وجهاء فههي بعههض روايههات الحههديث:
ط، وعليهه صيام النذر، وأما ما أوجبه الشارف، ما وجب بأصل الشرف ف نه ال يقبل النيابا  الصتة وههذا القهول وسه

 .يدل الحديث برواياته
 ..........:طالب

ال ما يصوم؟ ؟، الكتم على الواجب، هل يشملجبهو الوا  عليه صوم من رمضان، يصوم عنه وليه وا 
 .......:طالب

، صام عنه وليه إذا تبرف، بدليل أنه لو امتنن وحملهه مهن يليهه أو الهذع يليهه أو تحملهه البعيهد، اما يصوم وجوبا  ،ال
 . ولى المفترض أن يصوم الوليلكن ا
 ........:طالب

 عن ابن عمر؟
 ......:طالب

نعم نذر أن يصوم، ، امالي  وهو اإلطعام في ون  ،فيرجن فيه إلى البدل ، نه ال يقبل النيابا  نعم الكتم في الصيام
 ال من فلفه. ،من رأ  ماله ،فيخر  عنه إطعام ،والصيام ال يقبل النيابا

 مذهب اإلمام مال ؟هل يقال: هذا 
 هذا مذهب مالك، نعم، هذا هو الن  في موط ه. 

 :والكفا ات  مضا  قضان في جان ما  اب
 - ضدي هللا ألد - الخطداب مد  أمد  أل  ألمدشم مد  خالدهلل ألخيد  أد  ألمدشم مد  زيدهلل أد  مالد  أ  يح   حهللثلي
 ألم د  يدا :فقدال  جدل هفجدان ،النمس وغامت ،ألمم  قهلل ألل  و أل  ،غيم ذي  وم في  مضا  في  وم ذات ألفط 

 ."اجتههلللا وقهلل ،يم   الخطب" :أم  فقال ،النمس طشلت المؤمل  
 ويمدا ت  ،مؤولتد  وخفدة ،ألأشدم وهللا ،لد    فيمدا القضدان ،يمد   الخطدب : قولد    يدهلل" :- حم  هللا- مال  قال
 ."مكال   وما لصوم" :يقول

  مضددا  قضددان يصددوم: "يقددول كددا  -امددهللا أله ضددي - أمدد  مدد  هللا أمددهلل أل  لددافع أدد  مالدد  أدد  وحددهللثلي
 ."مف  في ألو م ض م  ألفط ه م  امتتا ل  
 - ضدي هللا ألد - ه يد و وأل دا -مدا ضدي هللا أله- أ داس مد  هللا أمدهلل أل  ندهاب ام  أ  مال  أ  وحهللثلي
 يفد ق  :قدال أل همدا ألهلل ي  ال ،"م لد  يف ق  ال اآلخ " :وقال ،"م ل  يف ق " :ألحهللهما فقال ، مضا  قضان في اختشفا
 ."؟م ل 
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 صدائم وهدو امتقان م : "يقول كا  ألل  -ما ضي هللا أله- أم  م  هللا أمهلل أ  لافع أ  مال  أ  وحهللثلي
 ".القضان أشي  فشيس القين ذ أ  وم  ،القضان فلشي 
  مضدا  قضدان أد  مدأليُ  - حمد  هللا- الممد ب مد  مدل هلل مدمع أللد  مدل هلل مد  يح د  أ  مال  أ  وحهللثلي
 ." واتَ  ُ  وأل  ، مضا  قضان يف ق  ال أل  إلي ألحب" :مل هلل فقال
 إلدي ذلد  وألحب ،أل  مجزئ  وذل  ،إأاهللو أشي  فشيس  مضا  قضان ف ق  فيم  :يقول امالك   مملت يح   الق
  . تا ل  أل 
 أل  أشيد  واجدب صديام مد  كدا  مدا ألو ،الامي   ألو اماهي    مضا  في ن ب ألو ألكل م : "- حم  هللا- مال  قال
 . "مكال  وم قضان أشي 

 فجدانه ، الم دت يطدوء وهدو ،مجاهدهلل مدع كلدت" :قدال ألخمد ه أللد  المكدي قديس مد  حم دهلل أ  مال  أ  وحهللثلي
 قدال ،ندان إ  يقطلهدا للدم :لد  فقشدت :حم دهلل قدال ؟يقطلهدا ألم ألمتتا لدات الكفدا و أليدام صديام أد  فمدأل  إلما 
 ".متتا لات أليام ث ثة" :كلب م  ألمي ق انو في فنلها ،يقطلها ال" :مجاههلل
 - حمد  هللا- مالد  ومدئل "امتتا ل د يصام الق ح  في هللا مم  ما يكو   أل  إلي وألحب" :- حم  هللا- مال  قال
 تممدي حتد  تلتظد  ثدم ،حيضها ألوا  غ   في أميط هللم م  هللفلة فتهللفع ، مضا  في صائمة تص ح الم ألو أ 
د تصد ح ثم ،ان ئ   ت    ف  ذل  مثل ت    أل   ذلد   لقطدع ثدم ،ااولد  هللو   وهدي ،ألخد    هللفلدة فتدهللفع  ،ألخد   ا وم 
 الدهللم ذلد " :- حمد  هللا- مالد  قدال ؟وصد تها صديامها فدي تصدلع ك دف مال  فمئل ، أيام حيضتها قمل ألها
  ."وتصوم فشتغتمل الهللم ألها ذهب فنذا ،ألفط ت ما ولتقض فشتفط   ألت  فنذا الحيضة م 
 ألمدشم الدذي ال وم قضان أشي   جب ألو  كش  مضا  قضان أشي  هل  مضا  م   وم حخ  في ألمشم أم  ومئل
لما ،مض  ما قضان أشي  ليس: "فقال ،في   الدذي ال دوم يقضدي أل  إلي وألحب ،يمتقمل فيما الصيام يمتألف وا 
 ".في  ألمشم

  :: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 أفطهر -رضهي هللا عنهه- الخطهاب بهن عمهر أن أسهلم بن خالد أخيه عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدفني
، ال يعنهي رابهت الشهم  ،)سحاب( جزم أو رلب على ظنه أنه قد أمسهى ريم ذع يوم في ،رمضان في يوم ذات

فجههاءه رجههل فقههال: يهها أميههر  ،ورابههت الشههم  ، ن المسههاء يههدخل قبههل ذلههك، أنههه قههد أمسههى أنههه دخههل فههي المسههاء 
فقههال عمههر: "الخطههب يسههير"  ،ظذههرت، انجلههى اللههيم والسههحاب فظذههرت الشههم المههؤمنين طلعههت الشههم ، يعنههي 

الخطهب ، وقضهاء يهوم م هان يهوم مها يهؤفر، "فهت إفهم ، ن هذا الفطهر  هان عهن اجتذهاد ال عهن تفهريط  ا مر سذل
حتههى رلههب علههى الظههن أن الشههم  قههد رابههت، قههال مالههك: "يريههد بقولههه:  ،وقههد اجتذههدنا" يعنههي فههي الوقههت ،يسههير

" نعهم  هان الصهيام مها يشهق علهى ويسارته مؤونتهوخفت  ،يعني نظن، وهللا أعلم "القضاء فيما نرى  يسير،الخطب 
لكن الهذع يهر ن إلهى الهدنيا الصهيام مهن أشهق ا مهور عليهه، ولهذلك تجهده   النا  لعدم إختدهم إلى الدنيا وزخرفذا

هه  المشههقابههه يصههوم مههن النهها  مذمهها بللههت  قاتههل بالنسههبا  يههأكلون ويشههربون، هههذا والنهها  يصههوم الهه ت يقضههي يوما
هه "وخفههت مؤونتههه ويسههارته -وهللا أعلههم-القضههاء فيمهها نههرى بعض النهها ، واإلمههام مالههك يقههول: "لهه  ايقههول: نصههوم يوما

 م انه.
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رضهي هللا -عهن هشهام بهن عهروة عهن فاطمها عهن أسهماء بنتهي أبهي ب هر  -تعهالى رحمهه هللا-روى اإلمام البخارع 
 :يهل لذشهامق ، فهم طلعهت الشهم "،يهوم رهيم -صهلى هللا عليهه وسهلم-لى عذهد رسهول هللا أفطرنا ع"قالت:  -ماعنذ

 ؟يقول: ال أدرع أقضوا أم ال اوقال معمر: سمعت هشاما  بد من القضاء، فأمروا بالقضاء؟ قال:
ال و  ،والجمذهور علههى أنهه ال بههد مهن القضههاء لمهاذا؟  ن ا صههل بقهاء النذههار، فهت يخههر  مهن هههذا ا صهل إال بيقههين

 ي في فيه رلبا ظن، ال بد من يقين.
ويسهتدل  ،فهم فبهت الذهتل أن علهيذم القضهاء ،ونقل ابن عبد البر اإلجماف على أنه لو رم هتل رمضهان فهأفطروا

فهم  ، نهه يهوم الشهك  وأصهبحوا مفطهرين ،ورهم علهيذم ،الذتل ليلا ا ول من رمضان إذا لم ُيرباإلجماف على أنه 
رؤع الذهتل ليلها تسهعا وعشهرين مهن رمضهان يلهزمذم قضهاء اليهوم ا ول الهذع أفطهروه،  تبين أنه من رمضان بأن

 وأفطرنا ي فينا هذا االجتذاد.: اجتذدنا وهذا أمر متفق عليه، ما قالوا
، ا، وذهبهت طا فها إلهى عهدم القضهاء بمنزلها مهن أفطهر ناسهيا يستدل باإلجماف على هذه المسهألا نقول: اإلمام مالك
وبهه قهال إسهحاق وأحمهد فهي روايها  :ن حجهر فهي فهت  البهارع عهدم القضهاء لمجاههد والحسهن يقهولونسب الحافظ ابه

 واختاره ابن خزيما أنه ال قضاء.
قيهل لذشهام: ، وال بعهدم وجوبهه، علهى وجهوب القضهاء على  ل حال الخبر الذع في البخارع، الكهتم لهي  بصهري 

 ؟ويحتمهل أنهه ين هر، ههل يلهزم القضهاء ،ال بهد مهن القضهاءفقال: بد من قضاء، اللفظ يحتمهل أنهه  ؟فأمروا بالقضاء
فت  ،وعلى  ل حال ا صل بقاء النذار ،فالن  محتمل؟ يقول: ال أدرع أقضوا أم ال اسمعت هشاما  :وقال معمر

وال ي في فيه رلبا الظن، وحصل لبعض النا  أنذم فهي م هان داخهل بيهت وعنهدهم ضهيوف  ،يخر  منه إال بيقين
 ،لكنهه ريهر م لهفههو مميز  اخر  فاستمن ا ذان، :، فقالوا لطفلان لكفرة الكتم وجلبا ا صواتما يسمعون ا ذ

 ،اخر  استمن ا ذان ف ذا أذن أخبرنا، خر  الولد مجرد ما خر  من الباب أذن هو نفسه الصبي هذا :صبي، قالوا
 ؟وهل بد من قضاء ،أذن فأفطروا، فم بعد ربن ساعا سمعوا ا ذان

 .......:طالب
 والمجل  يعني يسمعون ا ذان. ،ال، هو عند الباب والباب مفتوذ

 .......:طالب
 وهو قول الجمذور. ،هالمقصود أن مفل هذا ال بد من قضا النف  تستروذ لمفل هذا، 

 رمضهان قضهاء يصهوم: "يقهول  هان -مهارضهي هللا عنذ- عمهر بهن هللا عبهد أن نهافن عن مالك عن وحدفنييقول: 
هه هه"، سههفر فههي أو مههرض مههن فطههرهأ مههن امتتابعا ، مههذهب ابههن عمههر وجههوب التتههابن لمههاذا؟  ن القضههاء ايصههوم متتابعا

فلي ن القضاء  هذلك، وبهه قهال بعهض أههل الظهاهر، وذههب الجمذهور إلهى اسهتحبابه   وا داء متتابن ،يح ي ا داء
ْ  أَليَّاٍم ألُ  ن الن  ، وأما وجوبه فت، فقط، استحباب التتابن ٌو مِ  لهي  فيذها ذ هر  (عهدة)[ ( سهورة البقهرة481)]َخدَ {}َفِلهللَّ

 للتتابن.
أن  ،ابهن شهذاب يح هي قصها لهم يشهذدها فذهي منقطعها ،عبها  بهن هللا عبد أن شذاب ابن عن مالك عن وحدفني

، يعنهي يجهوز أن ايعنهي جهوازا  "بينهه يفهرق " :أحهدهما فقهال ،رمضهان قضهاء فهي اختلفها هريهرة وأباعبد هللا بن عبا  
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أبههو  وأأحههدهما قهال ابههن عبها  ؟ مبيهنذ يفههرق قهال  أيذمهها أدرع  ال، متتهابن "بينههه يفهرق  ال" :ايخههر وقهاليفهرق بينههه، 
 ؟لكن ال يدرع هل ابن عبا  اختار التفريق أو أبو هريرة ، والفاني اختار هذا هريرة، أحدهما اختار هذا

بي هريرة أنذما أجازا التفريهق وأ ال أدرع عمن أخذ ابن شذاب هذا، وقد ص  عن ابن عبا "يقول ابن عبد البر: 
ْ  أَليَّاٍم أُلَخَ {لقوله تعالى:  ،ال بأ  بتفريقه :وقاال ،في قضاء رمضان ٌو مِ   [.( سورة البقرة481)]}َفِلهللَّ

)السين والتهاء(  استقاء من: "يقول  ان أنه -مارضي هللا عنذ- عمر بن هللا عبد عن نافن عن مالك عن وحدفني
 فعليههه صهها م وهههو اسههتقاء مههن" ،يعنههي بههذل ا سههباب السههتخرا  القههيء ،وتكلفههه وطلبههه ،للطلههب يعنههي طلههب القههيء

إال أن يتهيقن أنهه خهر  مهن  "القضهاء عليهه فلهي أع سهبقه ورلبهه  القهيء ذرعهه ومهنههذا  هتم ابهن عمهر،  "القضاء
عنه,  اه ال قذرا فم عاد إليه، أنه رجن إلى جوفه شيء مما خر  بعد أن صار في فمه، بطوعه واختيار  ،جوفه شيء

ال لههو خههر  شههيء فذههذا  مههن طههار إلههى  ،فلههم يسههتطن هفههم عههاد بعههد أن بههذل الوسههن واسههتفرن الجذههد فههي أن يخرجهه ،وا 
 إال وسعذا. احلقه ذباب أو ربار، هذا ال ي لف هللا نفسا 

)مهن ) :-صهلى هللا عليهه وسهلم-قهال: قهال رسهول هللا  -رضهي هللا عنهه-السنن من حديث أبهي هريهرة في المسند و 
وقهال: "رواتهه  لذهم  ،قهواه الهدار قطنهيو  ،صهححه جمهنذرعه القيء فت قضاء عليه، ومهن اسهتقاء فعليهه القضهاء(( 

ن إالقضههاء، ومههن يقههول: فقههات" وأعلههه أحمههد، وعلههى  ههل حههال قههال بذههذا جمههن مههن أهههل العلههم أن مههن اسههتقاء فعليههه 
 له  الحجاما. وال إبطاالا  ،مللصيا اال يرى أن في القيء نقضا  ،مما يدخل ال مما يخر الفطر 

 وعلى  ل حال فالحديث قوع، يعني من حاول استخرا  القيء فالحديث فيه قوع، عليه القضاء.
و هذلك مهن اسهتدعى القهيء وطلبهه ههل  ؟وتقدم الكتم فيمن تعرض للحجاما هل بتعرضهه لذها ي هون نهوى اإلفطهار

 .وهو الظاهر ؟ال يعرف الح م أو يفرق بين من يعرف الح م ومن ؟ي ون نوى بذلك اإلفطار
ولهذلك يقولهون:   ال على مجهرد االسهتقاء، مهن أنذهم يقولهون: مهن نهوى اإلفطهار أفطهر ،الحنابلا يعلقونه على القيء

هههذا ال يفطههر، مههن أنههه مههن نههوى اإلفطههار يفطههر عنههدهم،  ءييفطههر، فعلههى هههذا مههن اسههتقاء فلههم يقههمههن اسههتقاء فقههاء 
االستقاء مفطر ي ون نوى اإلفطار بذذا، والذع ال يعرف أن استدعاء القيء  عندهم  لكن يفرق بين من يعرف أن

ن اسهتدعى القهيء ،مفل هذا ما نوى اإلفطهار ،بحيث إذا س ل أو سأل عن هذا الح م أجيب بأنه أفطر ،مفطر  ،وا 
 .قيقا يا إخوان، المسألا دقيقا ن المسألا د  أن يتحظينبلي فذنا ملحظ 

 .......:طالب
 ل العبرة بالن ، الن  المرفوف.على  ل حا

 ......:طالب
نهه ال يشهمل لك  القهيء والحجامهايشهمل تعرف رأع ابن عبا  الذع ذ ره البخارع؟ الفطر مما دخل ال مما خهر ، 

 .اإلنزال يرد عليه
 قضههاء عههن سههأليُ  -رحمههه هللا- المسههيب بههن سههعيد سههمن أنههها نصههارع  سههعيد بههن يحيههى عههن مالههك عههن وحههدفني
 قضهههاء يفهههرق  ال أن إلهههي أحهههب سهههعيد" :فقهههالي ههههل يجهههب تتابعهههه أم ال؟ ههههل يجهههب تتابعهههه أم ال؟ يعنههه ،رمضهههان
والتواتر هو التتابن، يقهال: تهواترت اإلبهل  ،يعني يتابن "يواتر وأن" ،، يعني مفل ما ذ رنا أنه يح ي ا داء"رمضان

 .، ولم تأت  دفعا واحدةإذا جاءت بعضذا إفر بعض
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 أن إلي ذلك وأحب ،عنه مجزئ  وذلك ،إعادة عليه فلي  رمضان قضاء فرق  فيمن وليق امالكا  سمعت :يحيى الق
  ن القضاء  ما ذ رنا يح ي ا داء.  بأصله ا، يعني إلحاقا يتابعه

أو ما  هان مهن صهيام واجهب عليهه أن عليهه قضهاء يهوم  اأو ناسيا  امن أكل أو شرب في رمضان ساهيا " :قال مالك
لكهن لههي  عليهه  فههارة، أمها مههن  عليهه القضههاء عنهد مالههك  اأو ناسههيا  اضههان سهاهيا ، مههن أكهل أو شههرب فهي رم"م انهه

ف نمها أطعمهه هللا  اوالجمذور علهى أنهه إذا أكهل وشهرب ناسهيا عليه القضاء والكفارة عند مالك،  اأكل أو شرب متعمدا 
 جماف.لكن ال  فارة عليه إال بال  وسقاه، هذا بالنسبا للناسي، أما بالنسبا للمتعمد فذو يفطر

صههلى هللا -قههال: قههال رسههول هللا  -رضههي هللا عنههه-فههي الحههديث فههي الصههحيحين وريرهمهها مههن حههديث أبههي هريههرة 
))مهن أفطهر وللحهاكم  ،))من نسي وهو صا م فأكل أو شرب فليهتم صهومه ف نمها أطعمهه هللا وسهقاه((: -عليه وسلم

 وهو حديث صحي .فت قضاء عليه وال  فارة((  افي رمضان ناسيا 
الفرق بين روايها الصهحيحين وروايها الحهاكم؟ روايها الصهحيحين فيذها ا كهل والشهرب، بينمها روايها الحهاكم  ماطيب 

))فهت بالجمهاف بهدليل قولهه:  ابهل فيذها مها يشهير إلهى أنهه لهو أفطهر ناسهيا  ،افيذا ما هو أعم مهن ذلهك مهن أفطهر ناسهيا 
 قضهاء عليهه وال  فهارة، ومهن أههل العلهم مهن فمهن نسهي فهأفطر بأكهل أو شهرب أو جمهاف ال ((قضاء عليهه وال  فهارة

إن المسألا مشت علهى اللالهب، اللالهب  :وقال ،أخذ بالن  المتفق عليه وخ  ذلك با كل والشرب دون الجماف
وههو يعهرف  ،أما الجماف فت يتصور من مسلم أن ينسهى ويجهامن فهي رمضهان ،أن الذع ينسى هو ا كل والشرب

 أن الجماف يبطل الصوم.
فيبطل الصيام بترك  ،رك هذا الر ندة في النسيان يعني مالك يرى أن ر ن الصيام ا عظم هو اإلمساك، وتُ القاع

ه ،هذا الر ن ال مها تصه ؟ ولهو  هان  تصه  صهتته اأو سهجودا  ا ما لو تهرك المصهلي ر عها أو سهجدة، تهرك ر وعا وا 
 ن السهجود والر هوف مهن أر هان   ، لو ترك سجدة تص  صتته أو ما تص ؟ وههو ناسهي، مها تصه  صهتتهاناسيا 

وجذهها نظههر هههذه  ،اولههو  ههان ناسههيا  ،فهه ذا تر ههه وأكههل فسههد صههومه، وهههذا ر ههن الصههيام الههذع هههو اإلمسههاك ،الصههتة
ال إعهههدام؟ إيجهههاد اإلمهههام مالهههك  وتهههرك الر هههوف والسهههجود إعهههدام،  ،لكهههن الجمذهههور يهههرون أن ا كهههل والشهههرب إيجهههاد وا 

وال ينزل المعدوم منزلا الموجود، يعني شخ  صلى الظذر فتث ر عهات  ،والنسيان ينزل الموجود منزلا المعدوم
، وشهخ  صهلى الظذهر ، ما عليك شيء؟ ال بد بأن يأتي برابعهاقول: ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ناناسيا 
 أنذها ريهر   ن النسيان ينزل الموجود ههذه الر عها الخامسها منزلها المعهدوم ؟ ال ام  ر عات يعيد الصتة ناسيا خ

 الر عا الرابعا ال بد من اإلتيان بذا.المعدوم موجودة، بينما 
 .محمد صلى هللا عليه وسلم اللذم صلى وسلم على عبدك ورسولك


